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Abstract
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چکیده

Over the past decade, cognitive diagnostics has been favored
by educational researchers as an approach to assessing student
achievement, but the use of DCMs has been criticized. Due to
the tendency of Iranian researchers towards this type of
assessment, this study was conducted with the aim of critically
reviewing Iranian research in this field in order to analyze its
methodology. For this purpose, the main relevant Iranian
databases including SID, Google Scholar, Scopus, Noormags,
Magiran, and Elmnet were searched, and 32 studies were
considered. Considering the criteria for inclusion and
exclusion of studies, 20 studies in this field that were
conducted between 2015 and 2020 were selected. In the next
step, the selected studies were critically reviewed
independently by the researchers using the indicators
recommended by Sessoms & Henson (2018). The indicators
included the thematic focus of the research, the number of
competencies, the constructs measured, the structure of the test
items, the Q matrix, the statistical model type, the model fit,
the item fit, the question type, the sample size, the evidence of
reliability and validity, the description of the competencies
(latent categories, the correlation between competencies, the
competency profile), and the application of the results.The
results showed that a large number of the research conducted
did not provide empirical support for general assumptions such
as correlation between attributes, did not provide sufficient
evidence for reliability and validity, did not report on the
competency profile, and did not provide feedback to
stakeholders. We provide some guidelines to improve the
quality of such models.
Keywords: Cognitive Diagnostic Assessment, Competency,
Q-Matrix, Diagnostic Classification Model, Critical Review.

 سنجش شناختی، بهمنظور سنجش عملکرد دانشآموزان،در چند دهة اخیر
 اما کاربرد،تشخیصی در میان پژوهشگران آموزشی محبوبیت فراوانی پیدا کرده
 با توجه به گرایش پژوهشگران ایرانی به این.آن با انتقادهایی مواجه شده است
، مطالعة حاضر با هدف مرور نقادانه پژوهشهای ایرانی در این حوزه،نوع سنجش
 برای این.بهمنظور تحلیل مباحث مربوط به بخش روش آنها انجام شده است
 پایگاه دادههای، جستوجویی جامع در بانکهای اطالعاتی شامل ایرانداک،منظور
 مگایران و موتور، نور، اسکوپوس، گوگل اسکالر،علمی جهاد دانشگاهی
،»جستوجوی علمنت و با استفاده از کلمات کلیدی «سنجش شناختی تشخیصی
» «مدل طبقهبندی تشخیصی» و «تحلیل تشخیصی،»«مدل شناختی تشخیصی
 با توجه به مالکهای ورود و خروج. پژوهش شناسایی شدند23 صورت گرفت و
، در گام بعدی. انتخاب شدند1393-1399  پژوهش در بازة زمانی20 ،مطالعات
این پژوهشها را پژوهشگران مطالعه بهطور مستقل و با استفاده از نشانگرهای
.) ارزیابی کردند2018( دستورالعمل توصیهشده از سوی سسومز و هنسون
 سازة مورد، تعداد صالحیتها،نشانگرها شامل تمرکز موضوعی پژوهشها
 برازش، نوع مدل آماری، ماتریس کیو، ساختار سؤالهای آزمونها،اندازهگیری
 توصیف، شواهد پایایی و روایی، حجم نمونه، نوع سؤال، برازش سؤال،مدل
 نیمرخ صالحیت) و، همبستگی بین صالحیتها،صالحیتها (طبقههای پنهان
 یافتهها حاکی از واردبودن برخی انتقادها مانند برقرارنبودن.کاربست یافتهها بود
 نبود شواهد پایایی و روایی،مفروضات و همپوشانی باالی صالحیتهای شناختی
 ارائهنکردن نیمرخ صالحیتها و بازخورد به ذینفعان در بیشتر مطالعات،کافی
. درمجموع رهنمودهایی برای بهبود کیفیت کاربرد این مدلها ارائه شده است.بود
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در دهههای اخیر ،استفاده از آزمونهای شناختی تشخیصی 1بهمنظور سنجش تواناییهای آزمونشوندگان
مدنظر پژوهشگران حوزة اندازهگیری آموزشی و روانشناسی شناختی قرار گرفته است؛ زیرا اطالعات
بهدستآمده از این نوع آزمونها ،بهطور معناداری میتواند از سوی ذینفعان 2آموزشی تفسیر شود (راپ ،تمپلین
و هنسون .)2010 ،برخالف روشهای مرسوم اندازهگیری آموزشی مانند نظریة کالسیک آزمون و نظریة سؤال
پاسخ تکبعدی که برآورد جایگاه فرد روی یک متغیر پنهان ،3بهکمک یک نمرة کلی از تسلط فرد در حیطهای
محتوایی صورت میگیرد (چوی ،لی و پارک .)2015 ،نتایج این نوع سنجشها میتواند تصویری جامع از نیمرخ
شناختی دانشآموزان دربارة تکلیفهای درسی فراهم کند (لیتون و گیرل.)2007 ،
طراحی ارزشیابیهای آموزشی بر مبنای سنجش شناختی تشخیصی ،مزایای فراوانی دارد که یکی از
مهمترین آنها ،پیونددادن نظریههای شناختی و یادگیری بهکمک آموزش است .از دیدگاه گیرل ،ونگ و ژو
( ،)2008نتایج این سنجشها با فراهمکردن تصویری جامع از نیمرخ شناختی دانشآموزان در زمینة تکلیفهای
درسی امکان شناسایی ضعفهای دانشآموزان و طراحیهای مناسب برای برطرفکردن آنها را میسر میکند.
تعریفی دقیق از سنجش شناختی تشخیصی در اندازهگیری آموزشی ،بهمعنای طراحی آزمونی برای سنجش و
درک فرایندهای شناختی مستتر در پاسخهای دانشآموزان است (راپ ،تمپلین و هنسون .)2010 ،همچنین از
دیدگاه راپ ،تمپلین و هنسون ( )2010در این مدلها ،نهتنها دربارة کیفیت پارامترهای سؤال بحث میشود،
بلکه میتوان بهکمک احتمال موفقیت فرد در صالحیتهای گوناگون ،کارنامة تشخیصی به آزمودنیها ارائه
کرد که در آن میزان تسلط هر فرد در هریک از صالحیتها در قالب نیمرخ تسلط مشخص میشود .این نحوة
ارائة نمرات ،یعنی چندبعدی درنظرگرفتن آزمون بهجای تکبعدی درنظرگرفتن آن ،به تحقق هدف سنجش
برای یادگیری بهجای سنجش پیامدهای یادگیری کمک میکند .از دیدگاه جانگ ( )2008رویکرد سنجش
شناختی تشخیصی با هدف ارتقای سنجش برای یادگیری و بهمنزلة فرایند یادگیری ،4در مقابله با سنجش
بازدههای یادگیری 5بهکمک فراهمکردن اطالعات مورد نیاز بهمنظور اصالح آموزش و یادگیری در کالس
درس از سوی معلم بهوجود آمده است.
مراحل اجرای سنجش شناختی تشخیصی ،عبارت است از :شناسایی صالحیتهای زیربنایی برای ارائة
پاسخ صحیح به سؤالها ،طراحی سؤالهای آزمون براساس مدل شناختی ،تدوین ماتریس کیو ،6استفاده از مدل
1. Cognitive Diagnostic Tests
2. stakeholders
 .3متغیر پنهان ( )Latent Variableمتغیری آماری است که ویژگی پنهان و مشاهدهنشدنی پاسخدهندگان (همان صالحیت) را نشان
میدهد.
4. Assessment Used for Learning and as Learning Process
5. Assessment of Learning Outcomes
 .6رابطة سؤال و صالحیت در ماتریس کیو (دارای مرتبة  ) n kکه نشاندهندة نیمرخ صالحیت برای مجموعة سؤالهاست ،نشان داده می
شود .هر سطر این ماتریس ،یک فرضیه دربارة صالحیتهای مورد نیاز برای کسب پاسخ درست به یک سؤال است .تمام درایههای این ماتریس،
اعداد صفر (سؤال صالحیت را اندازه نمیگیرد) و یک (سؤال صالحیت را اندازه میگیرد) هستند (راپ ،تمپلین و هنسون.)2010 ،
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های آماری روانسنجی برای تحلیل دادهها و ارائة گزارش نمره در هریک از صالحیتها و نیز طبقهبندی
دانشآموزان .مدلهای آماری روانسنجی که معموالً آنها را مدلهای طبقهبندی تشخیصی مینامند ،به
طبقهبندی پاسخهای آزمونشوندگان براساس متغیرهای پنهان چندگانه میپردازد .در هریک از این مدلها،
عملکرد هر آزمونشونده ،برحسب احتمال تسلط وی بر هریک از صالحیتها یا احتمال تعلق به یک طبقة
پنهان تعیین میشود .باید توجه داشت ،آنچه مدلهای آماری سنجش شناختی تشخیصی را از دیگر مدلهای
متغیر پنهان متمایز میکند ،ویژگی چندبعدیبودن ،تأییدیبودن ،پیچیدهبودن و مقولهایبودن متغیرهای پاسخ
مشاهدهشده است (راپ ،تمپلین و هنسون .)2010 ،در دستهبندیهای جدیدتر ،مدلهای سنجش شناختی
تشخیصی با توجه به نوع ترکیب متغیرهای پیشبین پنهان به سه دستة جبرانی ،1غیرجبرانی 2و کلی تقسیم
میشوند (راوند و روبیتز.)2018 ،
در طراحی تحقیقات مبتنی بر سنجش شناختی دو رویکرد تشخیصی وجود دارد .1 :استفاده از رویکردی
استقرایی 3به منظور ساخت یک مجموعه سؤال تشخیصی برای استنباط فرایندهای صالحیتی و ساختار دانش
مورد نظر .2 ،4استفاده از رویکرد ریتروفیت 5با هدف استخراج فرایندهای شناختی و صالحیتها از آزمونهای
موجود بهمنظور کسب اطالعات غنیتر در مقایسه با آنچه مقیاسپردازی تکبعدی بهدست میدهد (جانگ،
 .) 2008تفاوت عمدة این دو رویکرد این است که در رویکرد استقرایی ابتدا صالحیتهایی 6که ویژگیهای
مدلشناختی زیربنایی را برای ارائة پاسخ صحیح به سؤالها مشخص میکند ،تهیه میشود و سپس سؤالهای
آزمون براساس صالحیتها طراحی میشوند ،اما در رویکرد ریتروفیت این فرایند بهصورت معکوس انجام
میشود .با توجه به مزیتهای مدلهای شناختی تشخیصی ،مرور پیشینة این حوزه نشان میدهد که
پژوهشگران بسیاری در خارج از کشور به استفاده از این مدلها در حوزة آموزش ترغیب شدهاند (عفتپناه،
بقایی و بوری .)2019 ،در این باره ،بررسیهای دقیقتر راوند و بقایی ( )2020نشان میدهد که در اوایل سال
 ،2018بهدنیال جستوجوی گوگل با دو برچسب «مدلهای شناختی تشخیصی» 7و «مدلهای تشخیصی
شناختی» 8بیش از  240مطالعه شناسایی شدند که بیش از  95درصد آنها به مبحث روششناسی ،حدود 4
درصد به رویکرد ریتروفیت و کمتر از  1درصد به رویکرد استقرایی مربوط بوده است .توجه بیشازحد به مطالعه
در حوزة روششناسی به ایجاد دغدغههایی مبنی بر فاصله گرفتن از اهداف اصلی سنجش شناختی تشخیصی
1. compensatory
2. non compensatory
3. inductive approach
 .4دو روش مهم در طراحی این نوع آزمونها عبارتاند از طرح شاهد محور میسلوی ( )1994و سیستم طراحی شناختی امبرتسون ()1994
5. Retrofit Approach
 .6در ادبیات سنجش شناختی تشخیصی ،اسامی مختلفی مانند ویژگیهای پنهان ،صفات پنهان ،مهارتها و صالحیتها برای متغیرهای پنهان
پیشنهاد شده است.
7. Diagnostic Cognitive Models
8. Cognitive Diagnostic Models
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منجر شده است.
همچنین با وجود مزایای فراوان مدلهای شناختی تشخیصی و گرایش به پژوهش در این حیطه ،در عمل
انتقاداتی نیز بر پژوهشهای این حوزه وارد است؛ برای نمونه ،برازش نامناسب مدل با دادهها بهدلیل استفاده از
رویکرد ریتروفیت برای آزمونهای تکبعدی (بردشاو ،ایزاک ،تمپلین و جاکوبسون ،)2013 ،استفاده از مدلهای
شناختی تشخیصی در تحلیل سنجشهای کالن 1و ارائهنکردن بازخوردهای عملی در تصمیمگیریهای آموزشی
(چن و دیلتوره ،)2014 ،کاربردنداشتن شواهد سنتی پایایی برای مدلهای شناختی تشخیصی (جانگ)2008 ،
و تأثیر تدوین نامناسب ماتریس کیو بر کیفیت طبقهبندی آزمودنیها (راوند )2016 ،از جمله انتقادهای واردشده
بر مطالعات سنجش شناختی تشخیصی است که در ادامه به برخی از این انتقادها پرداخته شده است.
یکی از این نقدها ارائهنکردن شواهد پایایی متناسب با این مدلهاست؛ برای نمونه استفاده از ضرایب پایایی
در رویکردهای سنتی که مبتنی بر سازة پیوستة تکبعدی بوده است ،برای آزمونهای شناختی تشخیصی
مناسب نیستند؛ زیرا این آزمونها بر پایة سازة چندبعدی طبقهای طراحی میشوند (روسوس و همکاران.)2007 ،
با توجه به اینکه مدلهای شناختی تشخیصی ،زیرمجموعهای از مدلهای طبقهبندی هستند ،گزارش شواهد
پایایی براساس شاخصهای جدیدی مانند شاخص ثبات طبقهبندی 2افراد در این باره مهم است .براساس تعریف
تمپلین و بردشاو ( ،)2013این شاخص به معنای آن است که با فرض سنجش مکرر آزمونی روی یک آزمودنی،
طبقهبندی آزمودنی یکسان خواهد بود .همچنین از دیدگاه سوی ،گیرل و جانگ ( )2012براساس پایایی ثبات
طبقهبندی آزمودنیها مشخص میشود که آزمودنی تا چه حد به طبقة پنهان یکسانی تعلق دارد یا به عبارتی
نشاندهندة تسلطداشتن یا نداشتن بر صالحیتهای یکسان در اجرای دوبارة همان آزمون یا فرمهای موازی
آن آزمون است .از دیدگاه تمپلین و بردشاو ( )2013این نقدها شاید بهدلیل متفاوتبودن نوع شواهد پایایی در
مدلهای سنجش شناختی تشخیصی در مقایسه با مدلهای اندازهگیری متداول است.
همچنین از نظر گورین ( ،)2009تدوین یا استخراج ماتریس کیو چالشبرانگیزترین مرحله در مدلهای
شناختی تشخیصی است؛ بنابراین در طراحی این ماتریس و ارائة شواهد ،روابودن آن باید با دقت الزم صورت
بگیرد .در محیطهای آموزشی ،تدوین ماتریس کیو براساس استفاده از نظریههای یادگیری دربارة محتوای
مدنظر و بینش متخصصان ،دبیران و محققان صورت میگیرد (مدیسون و بردشاو .)2014 ،همچنین براساس
نظر یانگ و امبرتسون ( )2007تدوین مناسب ماتریس کیو ،بخشی مهم از شواهد روایی در مدلهای شناختی
تشخیصی است .با توجه به مطالعات پیشین ،ساختار نامناسب ماتریس کیو میتواند بر کیفیت پارامترهای
برآوردشده و درنتیجه دقت طبقهبندی آزمودنیها اثرگذار باشد (لی و لی)2016 ،؛ برای نمونه راپ و تمپلین
( 2008ب) دریافتند بدتوصیفشدن ماتریس 3کیو یعنی کمبرآورد یا بیشبرآورد 4ماتریس کیو (بهترتیب تبدیل
1..
1. Large Scale Assessment
2. Classification Consistency Index
3. Q-matrix misspecification
4. Underfitting and overfitting the Q-matrix
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نادرست درایههای یک به صفر و تبدیل نادرست درایههای صفر به یک در ماتریس کیو) میتواند به بیشبرآورد
پارامترهای مدل دینا 1بینجامد .همچنین دیکارلو ( )2011در تحلیل دادههای تفریق کسر تاتسوکا ( )1990با
استفاده از مدل دینا ،طبقهبندی غیردقیق افراد را احتماالً بهدلیل ساختار نامناسب ماتریس کیو میداند .چیو
( )2013معتقد است ،بیشتر تحقیقات دربارة سنجش شناختی تشخیصی ،با تدوین ماتریس کیو اولیه ،دربارة
تناسب این ماتریس جستوجویی به عمل نمیآورند .بررسی پیشینه نشان میدهد که بهمنظور کاهش تأثیر
تدوین نامناسب ماتریس کیو بر کیفیت پارامترهای مدل و طبقهبندی ،روشهای مختلفی در تأیید ساختار
ماتریس کیو که با نظر متخصصان تدوین شده است ،بهکار برده میشود .درواقع این روشها برای تعدیلکردن
محتاطانة ماتریس کیو طراحی شدهاند که معروفترین آنها را روسوس و همکاران ( ،)2007دیلتوره (،)2008
دیلتوره و چیو ( )2016و لی ( )2016معرفی کردهاند.
از دیگر انتقادات وارد بر سنجش شناختی تشخیصی ،کافینبودن شواهد مربوط به روایی طبقهبندی است.
از نظر سینهارای و هابرمن ( )2009کاربرد مدلهای شناختی تشخیصی چنین شواهد روایی را فراهم نمیکنند؛
زیرا با استفاده از نتایج این مدلها میتوان تصمیمگیریهای مهمی برای طبقهبندی دانشآموزان درنظر گرفت.
همچنین باید شواهد مبتنی بر دقت این طبقهبندیها گزارش شود؛ استفاده از شاخصهایی مانند دقت
طبقهبندی 2آزمودنیها بهمنزلة شواهد روایی ،اهمیت فراوانی دارد .از نظر سوی ،گیرل و جانگ ( )2012دقت
طبقهبندی بدان معناست که تا چه اندازه طبقهبندی آزمودنی با طبقة پنهان واقعی او منطبق است .به عبارت
دیگر چقدر آزمودنی بهدرستی در یک صالحیت بهصورت مسلط یا غیرمسلط شناسایی شده است.
بخش دیگری از انتقادات وارد بر پژوهشها در حوزة شناختی تشخیصی ،استفاده از مدلهای طبقهبندی
تشخیصی در قالب رویکرد ریتروفیت بر آزمونهایی است که لزوماً با هدف چندبعدی طراحی نشدهاند (راوند،
براتی و ویدهیارسو .)2013 ،براساس نظر جانگ ( ،)2009کاربرد رویکرد ریتروفیت برای آزمونهای موجود که
با اهداف تشخیصی طراحی نشده است ،میتواند به مخدوششدن روایی استنباطها دربارة صالحیتهای
شناختی آزمودنیها منجر شود .همچنین از نظر وی استفاده از چنین آزمونهایی ،به از دست دادن ظرفیت
تشخیصی این مدلها میانجامد؛ چراکه سؤالها در چنین آزمونهایی شامل دو سر طیف دشواری (خیلی آسان
و خیلی سخت) هستند .از سوی دیگر ،این نوع سؤاالت در ارزیابی صالحیتهای آزمودنیها تأثیر فراوانی ندارند
و برازشنبودن مدل با دادههای مشاهدهشده در آزمودنیهای با طیف گسترده نمرات ،بهدلیل وجود چنین
سؤاالتی است .با این حال ،با وجود محدودیتهای رویکرد ریتروفیت ،نتایج بررسیهای عفتپناه ،بقایی و بوری
( ) 2019حاکی از تمایل پژوهشگران به استفاده از این رویکرد در مقایسه با رویکرد استقرایی است.
همچنین یکی دیگر از انتقادات وارد بر حوزة سنجش شناختی تشخیصی این است که شواهدی مبنی بر
برقراری برخی مفروضات در گزارش پژوهشها وجود ندارد .از مفروضات مهم بهکارگیری این مدلها،
 .1دینا ( )DINAیک مدل آماری غیرجبرانی شناختی تشخیصی است که در آن واژة  ،Deterministicبه جنبة تعینی مدل ،واژة And-
 ،Gateبه فرایند ربطی مدل و واژة  Noisyبه عنصر تطوری (احتمالی) مدل اشاره دارد.
2. Classification Accuracy Index
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چندبعدیبودن سازة استفادهشده است (سسومز و هنسون .)2018 ،یک روش بررسی چندبعدیبودن ،وارسی
ساختار ماتریس همبستگی صالحیتهاست؛ به این معنا که همبستگیهای کمتر از  0/9میان صالحیتها
میتواند حاکی از وجود ساختار چندبعدی در بین صالحیتها باشد (کانینا-هابنیخت ،راپ و ویلهلم)2009 ،؛
برای نمونه در پژوهشی بهمنظور بررسی مفروضة چندبعدیبودن آزمون تشخیصی درک معلمان از ضرب و
تقسیم اعداد گویا ،از ماتریس همبستگی تتراکوریک 1استفاده شد .نتایج نشان میدهد ضرایب درایههای این
ماتریس بین  0/626-0/781بود که این همبستگیها بهدلیل نزدیکنبودن به مقدار یک ،نشان از چندبعدی
بودن آزمون داشتند (بردشاو و همکاران .)2013 ،بهطورکلی ،برای تحلیل بعد ،2چندین روش مبتنی بر کواریانس
شرطی ناپارامتریک مانند رویکرد دیتکت( 3ژانگ و استوات )1999 ،4وجود دارد که پژوهشگران این حوزه
میتوانند از آنها استفاده کنند (به نقل از جانگ .)2005 ،از آنجا که بیشتر پژوهشهای انجامشده در حوزة
سنجش شناختی تشخیصی با استفاده از رویکرد ریتروفیت بر روی آزمونهایی است که اساساً ممکن است
چندبعدی نباشند ،بررسی مفروضة چندبعدیبودن صالحیتهای زیربنای یک آزمون ،موضوعی اساسی بهشمار
میرود.
یکی دیگر از انتقادات وارد بر سنجش شناختی تشخیصی ،محدودبودن کاربرد عملی پژوهشهای مبتنی بر
این مدلها در تصمیمگیریهای آموزشی است .براساس چارچوب نظری ،این مدلها قابلیت ارائة بازخورد
جبرانی را بهمنظور برطرفکردن نقاط ضعف آزمودنیها دارند؛ درحالیکه در عمل نتایج این پژوهشها ،چنین
انتظاری را برآورده نمیکنند؛ برای نمونه سسومز و هنسون ( )2018در ارزیابی پیشینة کاربرد این مدلها
دریافتند که تنها در  8درصد مطالعات از نتایج مدلهای شناختی تشخیصی برای ارائة بازخورد به دانشآموزان
یا معلمان استفاده شده بود و هیچ مطالعهای از نتایج مطالعات شناختی تشخیصی برای تغییر در آموزش کالسی
استفاده نکرده بود .یکی از دالیل محتمل برای محدودیت استفاده از نتایج این مدلها در عمل ،نیاز به داشتن
نمونههای وسیع است؛ زیرا بهزعم هنسون ( ،)2009کاربرد بیشتر مدلهای آماری شناختی تشخیصی مبتنی بر
حجم نمونة بزرگ هستند .از نظر چیو و داگالس ( )2013استفاده از مدلهای آماری ناپارامتریک بهدلیل اتکا
بر حجم نمونة کوچک ،امکان بهکارگیری نتایج این مدلها در محیطهای آموزشی را تسهیل میکند.
چالش اساسی دیگر در مدلهای شناختی تشخیصی ،برازش این مدلها با نرمافزارهای مناسب است.
دغدغههای اصلی در برآورد مدلهای آماری بهدستآوردن همگرایی مدل در نرمافزار و به عبارت دیگر توانایی
نرمافزار در مواجهه با ساختار دادههای پیچیده است .با پیچیدهشدن ساختار آزمون و مدل آماری سنجش شناختی
تشخیصی ،همگرایی مدل به مسئلهای جدی تبدیل میشود .برخی برآوردهای مدلهای آماری مانند دینا یا
دینو بهنسبت ساده است؛ بهگونهایکه همگرایی چنین مدلهای بیشتر با یک نمونة چند صدتایی ،با طول
1. Tetrachoric Correlation
2. Dimensionality Analysis
3. DETECT procedure
4. Zhang, J. & Stout, W.
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آزمون متعادل ( 20-40سؤال) و تعداد صالحیتهای متعادل ( 4-6صالحیت) بهدست میآید ،اما در برخی
مدلها مانند مدل غیرجبرانی یکپارچه با پارامترپردازی مجدد یا مدل شبکة استنباط بیزی پیچیده ،برآورد
همگرایی به انتخاب حجم نمونة بزرگ و تعداد سؤالهای بیشتر نیاز دارد (راپ و تمپلین 2008 ،الف) .مرور
پیشینه دربارة مدلهای طبقهبندی چندگانه (برای مثال بولت و فو2004 ،1؛ هارتز2002 ،2؛ هنسون و تمپلین،3
2006؛ ماریس )1999 ،4نشان میدهد که بیشتر نمونههای کاربردی از حدود  4-8صالحیت استفاده کردهاند
(به نقل از راپ و تمپلین 2008 ،ب).
درمجموع ،با توجه به مزایای سنجش شناختی تشخیصی مانند ارائة نمرههای تشخیصی خرد و درنتیجه
مهیاشدن اطالعاتی غنیتر دربارة صالحیتهای اندازهگیریشده توسط یک آزمون ،کاربرد این نوع سنجش در
میان پژوهشگران داخلی رو به گسترش است .از سوی دیگر ،با توجه به انتقادات مهم و اساسی وارد بر
پژوهشهای این حوزه ،هدف مطالعة حاضر مرور نقادانة پژوهشهای داخلی در این باره بهمنظور فراهمکردن
تصویری از کیفیت مباحث مربوط به بخش روش و میزان عملیبودن نتایج آنهاست؛ چراکه شناسایی ضعفها
و قوتهای مطالعات میتواند راهنمای عملی برای پژوهشهای آتی در این حوزه باشد؛ بنابراین مطالعة حاضر
به این پرسش پاسخ داده است که قوتها و ضعفهای مباحث مربوط به بخش روش مطالعات ایرانی در حوزة
سنجش شناختی تشخیصی چیست.

روش
مطالعة حاضر از نوع مرور انتقادی است .براساس نظر گرنت و بوث ( )2009بررسی ادبیات پژوهشی بهطور
گسترده و ارزیابی کیفیت آن بهمنزلة مطالعة مروری نقادانه است .این نوع مطالعه فراتر از توصیف صرف مقاالت
شناسایی شده گام برداشته و شامل میزانی از تحلیل و نوآوری مفهومی است .یک مرور نقادانة اثربخش مشتمل
بر ارائه ،تحلیل و ترکیب محتویات منابع متنوع است .بهمنظور دستیابی به گزارشهای پژوهشی در حوزة
سنجش شناختی تشخیصی ،با استفاده از کلمات کلیدی «سنجش شناختی تشخیصی»« ،مدل شناختی
تشخیصی»« ،مدل طبقهبندی تشخیصی» و «تحلیل تشخیصی» جستوجویی گسترده و جامع در بانکهای
دادة ایرانداک( 5پایگاه اطالعات علمی ایران) ،پایگاه دادة علمی جهاد دانشگاهی ،6گوگل اسکالر ،7اسکوپوس،8
1. Bolt, D., & Fu, J.
2. Hartz, S. M.
3. Henson, R. A. & Templin, J.
4. Maris, E.
5. Irandoc
6. SID
7. Google Scholar
8. Scopus
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نور( 1بانک اطالعات کتابهای تخصصی علوم اسالمی و انسانی) ،مگایران( 2بانک دادة نشریات کشور) و
موتور جستجوی علمنت 3انجام شد .نتیجة جستوجو در پایگاههای مذکور ،استخراج  21پژوهش با استفاده از
کلمات کلیدی باال بود .سپس همین کلیدواژهها به زبان انگلیسی همراه با عملگر بولی  ORو ترکیب آنها با
عبارت «جامعة ایرانی» با استفاده از عملگر بولی  ANDجستوجو و  12پژوهش یافت شد .بهمنظور افزایش
اطمینان از فهرست شناساییشدة مطالعات ،فهرست منابع پژوهشهای یافتشده نیز بررسی شدند؛ درنتیجه
یک پژوهش یافت شد و  32مطالعه شناسایی شدند .اولین معیار انتخاب مطالعات برای ارزیابی ،وجود یکی از
کلیدواژههای فوق در عنوان یا واژگان کلیدی پژوهش بود .مالک دیگر ورود مطالعات ،علمی-پژوهشیبودن
مقاله یا پایاننامه در دورة کارشناسی ارشد و دکتری منتشرشده به زبان فارسی و دسترسیداشتن به متن کامل
پژوهشهای یافتشده بود .همچنین مقالة ارائهشده در همایشها ،مقالة مروری ،همپوشانی محتوای مقاالت
در بخش مباحث مربوط به بخش روش (یکسانی دادهها ،ماتریس کیو و مدل آماری سنجش شناختی تشخیصی)
و نامرتبطبودن (کنش افتراقی سؤال ،تغییرناپذیری و مقایسة مدلها) از مالکهای خروج مطالعه بود .درمجموع،
 20مقالة علمی-پژوهشی در بازة زمانی  1393تا بهار  1399شناسایی و انتخاب شدند .در شکل  ،1نمودار
راهبرد جستوجو آمده است.
تعدادکل مطالعات مرتبط یافت شده 32

بررسی عناوین و چکیده مطالعات یافت
شده

حذف به دلیل نامرتبط بودن2 :

حذف به دلیل مروری بودن3 :

حذف مقالههای همایش و
حذف به دلیل عدم دسترسی به

کنفرانسی2 :

متن اصلی مقاله3 :

بررسی متن کامل مطالعات22 :
حذف به دلیل همپوشانی محتوای
مطالعات در بخش روششناسی2 :

تعداد مطالعات مورد ارزیابی20 :

شکل  .1راهبرد جستوجو برای انتخاب پژوهشهای قابلارزیابی
1. Noor
2. Magiran
3. Elmnet
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پس از انتخاب پژوهشها براساس مالکهای ورود و خروج برای ارزیابی ،از برگة گزارش توصیفی مطالعات
شامل تعدادی نشانگر استفاده شد .گفتنی است نشانگرهای شناساییشده از دستورالعمل توصیهشده توسط
سسومز و هنسون ( )2018برای بررسی مدلهای شناختی تشخیصی انتخاب شده است .در این مطالعه ،ابتدا
هر پژوهش بهطور جداگانه از سوی یکی از دو پژوهشگر مطالعه شد و اطالعات مربوط به هرکدام ،در برگة
گزارش توصیفی مطالعات وارد شد .برگة گزارش شامل نشانگرهای تمرکز موضوعی پژوهشها بر مبنای تعداد
صالحیتها ،سازة مورد اندازهگیری ،ساختار سؤالهای آزمونها ،ماتریس کیو ،نوع مدل آماری و نرمافزار،
برازش مدل ،برازش سؤال ،نوع سؤال ،حجم نمونه ،شواهد پایایی و روایی ،توصیف صالحیتها (طبقههای
پنهان ،همبستگی میان صالحیتها و نیمرخ صالحیت) و کاربست یافتهها بود .این برگه با تکمیل برگههای
گزارش و مقایسة یافتهها صورت گرفت 1.همچنین برای پژوهشهایی که برگهها با هم مغایرت داشتند ،ارزیابی
مجدد انجام شد و درصورت لزوم ،بین دو پژوهشگر گفتوگو و تبادلنظر ادامه یافت تا نتایج همسو شدند .در
گام بعدی ،دادههای توصیفی این مطالعهها استخراج شدند و ارزیابی نقادانة آنها نیز صورت گرفت .جدول 1
توزیع این مقاالت در نشریات را نشان میدهد.
جدول  .1توزیع مقاالت علمی پژوهشی منتخب
ردیف
1

2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ناشر
اندازهگیری تربیتی

دستاوردهای روانشناختی
نوآوریهای آموزشی
پژوهشهای زبانشناختی در زبان دوم
نقد زبان و ادبیات خارجی
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی
پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی
Iranian Journal of Language Testing
Psychoeducational Assessment
Practical Assessment, Research, and
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مینایی ،دالور ،فلسفینژاد ،کیامنش و مهاجر ( ،)1393مقدم ،فلسفینژاد ،فرخی و
استاجی ( ،)1395محمدی ،دالور ،فرخی و مینایی ( ،)1396رحیمی ،یونسی و مکرمی
()1397
افضلی ،دالور ،فلسفینژاد ،فرخی و برجعلی ()1393
محسنپور ،گویا ،شکوهییکتا ،کیامنش و بازرگان ( ،)1394مفاخری ،شاهورانی
سمنانی ،بهزادی و برهمند ()1398
رنجبران و علوی ()1395
جاویدانمهر و عنانی سراب ()1396
تقیان ،خدایی ،بازرگان ،مقدم زاده و کبیری ()1397
محسنپور ()1398
شهمیرزادی ،سیری ،مرعشی و گرامیپور ()1399
راوند ،براتی و ویدهیارسو ()2013
راوند ()2016
راوند و روبیتز ()2016
کبیری ،قاضی طباطبایی ،بازرگان ،شکوهییکتا و خرازی ()2016
جاویدانمهر و عنانی سراب ()2017؛ عفتپناه ()2019
جاویدان مهر عنانی سراب ()2019
عفتپناه ،بقایی و بوری ()2019

 .1ابتدا بهکمک نرمافزار  SPSSیک فایل برای تکتک نشانگرهای مندرج در برگة توصیفی بهعنوان یک متغیر براساس اجماع نظر
پژوهشگران تعریف شد .گفتنی است برای هر نشانگر کدهایی در نرمافزار تعریف شد؛ برای مثال یک متغیر ،شناسایی رویکرد تشخیصی مطالعه
بود که برای رویکرد ریتروفیت کد  1و رویکرد استقرایی کد  2تعیین شد .سپس هر پژوهشگر بهطور مستقل برای هر مطالعه وضعیت متغیرهای
تعریفشده را بررسی و در فایل مربوط وارد کرد .سپس همخوانی نتایج بررسی شد.
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براساس جدول  ،1از این میان  20مقاله که در فاصلة سالهای  1393تا بهار  1399و در نشریات علمی-
پژوهشی داخلی یا خارجی چاپ شده بودند 60 ،درصد از مقاالت در نشریههای ایرانی و  40درصد در نشریه
های خارجی که اعتبار پژوهشی داشتند ،به چاپ رسیدهاند .همچنین در میان نشریات علمی-پژوهشی داخلی،
اندازهگیری تربیتی چاپ  33درصد از مقاالت فارسی را به خود اختصاص داده بود .در میان مطالعات انجامشده،
جامعة پژوهشی در هشت مطالعه ،شامل دانشآموزان ( 40درصد) و  9مطالعه شامل داوطلبان آزمون ورودی به
دانشگاهها ( 45درصد) بود .همچنین یک مطالعه برای متقاضیان آیلتس ( 5درصد) و دو مطالعه برای دانشجویان
( 10درصد) بود.
یافتههای مرور پژوهشهای منتخب در حوزۀ سنجش شناختی تشخیصی
جدول  2نتایج ارزیابی مقاالت منتخب حوزة سنجش شناختی تشخیصی را نشان میدهد.

جدول  .2نتایج ارزیابی مقاالت منتخب
ردیف

ویژگی

1

سازة اندازهگیریشده

2
3

رویکرد تشخیصی
نام آزمون

4

نوع سؤال

5

تعداد سؤاالت

6

حجم نمونه

7

تعداد صالحیتها

8
9
10
11
12

ماتریس کیو
نوع مدل استفادهشده
نرمافزار استفادهشده
ویژگی مدل
بررسی مفروضهها

13

همبستگی میان
صالحیتها
برازش مطلق
برازش نسبی

14

نتیجه

درک مطلب زبان انگلیسی ( 50درصد) و ریاضی ( 25درصد)
دیگر سازهها هرکدام تنها در یک مطالعه استفاده شده بودند.
رویکرد ریتروفیت ( 70درصد) و رویکرد استقرایی ( 30درصد)
درک مطلب زبان انگلیسی آزمون ورودی دانشگاهها ،آزمون پیشرفت ریاضی ،آزمون وکسلر کودک  ،4آزمون آیلتس،
آزمون زبان ورودی دانشگاه اصفهان ،آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی (تیمز ،)2007 ،آزمون پیشرفت تحصیلی علوم
(تیمز ،)2011 ،آزمون سواد ریاضی ،آزمون خواندن فارسی ،آزمون درک مطلب زبان انگلیسی و آزمون نوشتن انگلیسی
آزمون چندگزینهای ( 60درصد) ،آزمون ترکیبی چندگزینهای و تشریحی ( 20درصد) ،نامعلوم ( 10درصد) ،آزمون ترکیبی
چندگزینهای و کوتاه پاسخ ( 5درصد) و آزمون تشریحی ( 5درصد)
 10سؤال تا  219سؤال
آزمون  20سؤالی با بیشترین فراوانی ( 40درصد)
 286 – 10000آزمودنی
 65درصد مطالعات دارای حجم نمونه باالی  1000آزمودنی
 3- 20صالحیت
مطالعات  5صالحیتی متداولترین بود ( 30درصد)
 75درصد مطالعات شامل بخشی از ماتریس کیو یا همة آن بودند.
متداولترین مدلها بهترتیب 35( GDINA :درصد) 20( DINA ،درصد) و  15( NC-RUMدرصد)
نرمافزار  80( Rدرصد) 15( Arpeggio ،درصد) و  5( MDLTMدرصد)
متداولترین مدلهای غیرجبرانی ( 35درصد) ،کلی ( 50درصد) و جبرانی ( 15درصد)
گزارش تحلیل بعد در  10درصد مطالعات
گزارش دادههای گمشده در  5درصد مطالعات
گزارشندادن در  65درصد مطالعات
ضریب همبستگی  0/9یا بیش از  0/9در  57درصد مطالعات حاوی همبستگیها
گزارشنکردن در  50درصد مطالعات
گزارشنکردن در  55درصد مطالعات
گزارش حداقل یک شاخص برازش سؤال در  90درصد مطالعات
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ردیف

ویژگی

15

برازش سؤال
توصیف صالحیتها

16

شواهد پایایی

17

شواهد روایی

18

کاربست نتایج

111

نتیجه

گزارشنکردن نسبت تسلط آزمودنیها به هر صالحیت در  10درصد مطالعات
گزارشنکردن نسبت تعلق آزمودنیها به هر طبقه پنهان در  50درصد مطالعات
گزارشنکردن احتمال تسلط هر آزمودنی به هر صالحیت در  65درصد مطالعات
گزارشنکردن احتمال تعلق هر آزمودنی به هر طبقة پنهان در  70درصد مطالعات
گزارشنکردن هیچ نوع شاخص پایایی در  55درصد مطالعات
گزارش پایایی ابزار (آلفای کرونباخ) در  0/15مطالعات
گزارش پایایی ثبات طبقهبندی توسط  20درصد مطالعات
گزارش همزمان پایایی ابزار (آلفای کرونباخ) و شاخص پایایی ثبات طبقهبندی در  10درصد مطالعات
گزارش روایی کمی ماتریس کیو در  60درصد مطالعات
گزارش روایی کیفی ماتریس کیو در  90درصد مطالعات
گزارش روایی طبقهبندی در  20درصد مطالعات
گزارشنکردن هیچ نوع شاخص روایی در  10درصد مطالعات
گزارشنکردن کاربست یافتهها در تمام مطالعات

براساس جدول  ،2نتایج هریک از ویژگیهای بررسیشده به شرح زیر است:
سازۀ اندازهگیریشده :یکی از شاخصهای ارزیابیشده در این مطالعه ،نوع سازة مورد اندازهگیری بود.
متداولترین این سازهها در مطالعات بررسیشده مربوط به سازة درک مطلب زبان انگلیسی ( 50درصد) و
ریاضی ( 25درصد) بودند .دیگر سازههای مورد اندازهگیری شامل علوم (کبیری و همکاران ،)2016 ،هوش
(محمدی و همکاران ،)1396 ،آزمون خواندن فارسی (تقیان و همکاران ،)1397 ،بخش شنیداری آزمون آیلتس
(عفتپناه )2019 ،و آزمون نوشتن انگلیسی (عفتپناه ،بقایی و بوری )2019 ،بودند.
رویکرد تشخیصی :در  70درصد کل مطالعات بررسیشده از رویکرد ریتروفیت استفاده شده که در این
میان آزمون درک مطلب زبان انگلیسی ورودی دانشگاهها در  45درصد مطالعات استفاده شده بود .همچنین
آزمون ریاضی تیمز( 2007 1مینایی و همکاران ،)1393 ،آزمون علوم تیمز ( 2011کبیری و همکاران،)2016 ،
آزمون وکسلر کودک( 2محمدی و همکاران ،)1396 ،بخش شنیداری آزمون آیلتس (عفتپناه )2019 ،و آزمون
زبان ورودی دورة دکتری دانشگاه اصفهان (راوند ،براتی و ویدهیارسو )2013 ،هرکدام در یک پژوهش استفاده
شدند .در رویکرد استقرایی ،پژوهشگران به طراحی دو آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی در پایة نهم (افضلی و
همکاران )1393 ،و پایة دهم (مفاخری و همکاران ،)1398 ،سواد ریاضی در پایة نهم (محسنپور و همکاران،
 1394و محسنپور ،)1398 ،آزمون خواندن پایة ششم (تقیان و همکاران ،)1397 ،آزمون خواندن و درک مفاهیم
زبان انگلیسی در دانشجویان (رنجبران و علوی )1395 ،و آزمون نوشتن انگلیسی (عفتپناه ،بقایی و بوری،
 )2019پرداخته بودند.
)1. Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS
2. Wechsler Intelligence Scale for Children
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تعداد و نوع سؤالها :شاخص مهم در تدوین ماتریس کیو در مدلهای شناختی تشخیصی ،تعداد
سؤالهاست .این تعداد در میان مطالعات از  10سؤال (شهمیرزادی و همکاران )1399 ،تا  219سؤال (محمدی
و همکاران )1396 ،در تغییر بود .متوسط فراوانی سؤالها ( 54میانگین ،میانه و انحراف مالک بهترتیب برابر
 23/5 ،54/15و  )70/54بود 40 .درصد مطالعات آزمون  20سؤالی و  80درصد مطالعات  40یا کمتر از 40
سؤال داشتند .در میان مطالعات ارزیابیشده ،ساختار سؤالها در  60درصد از مطالعات ،چندگزینهای و  20درصد
سؤالهای ترکیبی (چندگزینهای و تشریحی) بود 10 .درصد (دو مطالعه) به ساختار سؤالها اشاره نداشتند .در
دو مطالعه سؤالهای ترکیبی از نوع چندگزینهای ،کوتاهپاسخ و تشریحی بودند.
حجم نمونه :تعداد آزمودنیها در مطالعات ارزیابیشده ،از  286- 10000نفر در تغییر بودند .متوسط حجم
نمونه در پژوهشهای دارای میانگین ،میانه و انحراف مالک بهترتیب  2243 ،2570/85و  2410/09بود .در
 65درصد مطالعات ،حجم نمونه بیشتر از  1000آزمودنی بود .حجم نمونة  35درصد مطالعات دیگر نیز - 816
 286نفر بودند.
تعداد صالحیتها :یکی از شاخصهای مهم در مدلهای شناختی تشخیصی ،تعداد صالحیتهای
زیربنایی سؤالهاست .در ارزیابی صورتگرفته ،تعداد صالحیتها از سه صالحیت (مفاخری و همکاران)1398 ،
تا  20صالحیت (مینایی و همکاران )1393 ،در تغییر بود .مطالعات پنجصالحیتی متداولترین نوع بودند که 30
درصد مطالعات را شامل میشدند .متوسط تعداد صالحیتها ( 6میانگین ،میانه و انحراف مالک بهترتیب ،6/35
 5و  )3/67بود .همچنین  35درصد مطالعات بیش از شش صالحیت داشتند .در میان مطالعات ارزیابیشده75 ،
درصد بهطور کامل یا بخشی از ماتریس کیو را گزارش کرده بودند.
مدل برآوردشده :بهطورکلی در میان ویژگیهای مهم مدلهای برآوردشده ،سه رویکرد جبرانی،
غیرجبرانی و کلی وجود دارد .در مطالعات ارزیابیشده 35 ،درصد مطالعات با رویکرد غیرجبرانی 50 ،درصد با
رویکرد کلی و تنها  15درصد با رویکرد جبرانی همراه بودند .همچنین در میان مطالعات با ویژگی غیرجبرانی،
مدل  20( DINAدرصد) و  15( NC-RUMدرصد) استفاده شده بود .در مطالعات دارای رویکرد کلی ،مدلها
شامل  35( GDINAدرصد) 5( PGDINA ،درصد) 5( GDM ،درصد) و  5( LLMدرصد) بود .مطالعات
دارای رویکرد جبرانی شامل مدلهای  10( ACDMدرصد) و  5( C-RUMدرصد) بود .در برآورد مدلهای
آماری 80 ،درصد مطالعات از نرمافزار  15 ،Rدرصد از نرمافزار  Arpeggioو  5درصد از نرمافزار MDLTM
استفاده کرده بودند.
بررسی مفروضهها :بهمنظور استفاده از مدلهای آماری شناختی تشخیصی ،در میان مطالعات
بررسیشده تنها یک مطالعه به ارزیابی مفروضة چندبعدی پرداخته بود .همچنین دربارة غربالگری دادهها تنها
10درصد مطالعات ،یعنی دو مطالعه به بحث دادههای گمشده پرداخته بودند .افزون بر این 65 ،درصد مطالعات
گزارشی دربارة همبستگی صالحیتها ارائه نکرده بودند .از  35درصد مطالعاتی که همبستگیها را گزارش کرده
بودند 57 ،درصد ضریب همبستگی  0/9یا بیش از  0/9داشتند.
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برازش مدل :در مطالعات ارزیابیشده 50 ،درصد مطالعات شاخصهای برازش مطلق را گزارش نکرده
بودند 90،درصد حداقل یک شاخص برازش سؤال را گزارش کرده بودند .همچنین  55درصد مطالعات شاخص
برازش نسبی مدل را گزارش نکرده بودند و  20درصد مطالعات هر سه نوع شاخص برازش را گزارش کرده
بودند 1.در میان پژوهشهایی که به شاخص برازش نسبی اشاره کرده بودند 44 ،درصد هیچگونه گزارشی دربارة
شاخصهای برازش مطلق نداشتند.
توصیف صالحیتها :بهطورکلی توصیف صالحیتها شامل همبستگی صالحیتها ،نیمرخ طبقة پنهان،
نیمرخ صالحیت و نیمرخ آزمودنی است .در ارزیابی مطالعات ،نسبت نیمرخ صالحیت یا نیمرخ طبقة پنهان،
درصد تعلق آزمودنیها به هر طبقة پنهان است که  50درصد گزارشی از این شاخص نداشتهاند .همچنین 90
درصد مطالعات ،نیمرخ صالحیت (درصد تعلق آزمودنیها به هر صالحیت است) را گزارش کرده بودند .در
بررسی مطالعات ،نیم رخ آزمودنی (شامل احتمال تعلق هر آزمودنی به یک طبقه پنهان و احتمال تعلق هر
آزمودنی به هر صالحیت) بهترتیب در  70درصد (احتمال تعلق هر آزمودنی به یک طبقة پنهان) و  65درصد
(احتمال تعلق هر آزمودنی به هر صالحیت) اشاره نشده بود .همچنین  60درصد مطالعات تعداد طبقههای پنهان
را گزارش کرده بودند.
شواهد پایایی و روایی 55 :درصد مطالعات هیچ شاخصی از شواهد پایایی را در پژوهش خود گزارش
نکرده بودند 15 .درصد مطالعات ،از رویکرد سنتی برای گزارش پایایی آزمون خود با استفاده از برآورد ضریب
پایایی به روش آلفای کرونباخ استفاده کرده بودند .تنها  20درصد مطالعات ثبات طبقهبندی را بهمنزلة شاخص
پایایی گزارش کرده و  10درصد مطالعات همزمان از ضریب آلفای کرونباخ و ثبات طبقهبندی استفاده کرده
بودند .دربارة شواهد روایی ماتریس کیو 90 ،درصد مطالعات از روشهای کیفی برای تدوین ماتریس کیو
براساس روش لیتون و گیرل ( )2007استفاده کرده و  60درصد مطالعات شواهد روایی کمی برای ماتریس کیو
را گزارش کرده بودند .در این میان ،دو مطالعه از روش روسوس و همکاران ( ،)2007یک مطالعه از روش
دیلتوره ( )2008و هشت مطالعه از روش دیلتوره و چیو ( )2016استفاده کرده بودند .در یک مطالعه نیز روش
ارزیابی ماتریس کیو گزارش نشده بود .همچنین  20درصد مطالعات ،گزارش روایی طبقهبندی را براساس روش
سوی ،گیرل و جانگ ( )2012ارائه کرده بودند .در  10درصد مطالعات نیز هیچ گزارشی از شواهد روایی دیده
نشد.
کاربست نتایج :در ارزیابی مطالعات ،هیچ مطالعهای به کاربست یافتهها مانند ارائة بازخورد به
دانشآموزان و معلمان و طراحی آموزش مبتنی بر نتایج نپرداخته بودند.
 .1برخی پژوهشگران از شاخصهای برازش نسبی (مانند  IACو  )BICاستفاده کردند که برازش مدلی را در مقایسه با مدلهای دیگر نشان
میدهد .عدة دیگری از پژوهشگران از شاخصهای برازش مطلق (مانند  M2و شاخص  )HCIاستفاده کردند که نشان میدهد آیا مدل بهطور
مطلق با دادهها برازش خوبی دارد .بعضی دیگر ،شاخصهای برازش سؤالمانند ( MADشاخص در همبستگیهای زوج سؤالهاRMSE ،
برای برآورد پارامترهای هر سؤال) را گزارش کردند.
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بحث و نتیجهگیری
با توجه به یافتهها ،نیمی از پژوهشهای بررسیشده بر سنجش سازة درک مطلب زبان انگلیسی و یکچهارم
آنها بر سنجش سازة ریاضی تمرکز داشتند .این یافته با یافتههای پژوهش سسومز و هنسون ( )2018همسویی
داشت؛ با این تفاوت که در پژوهشهای ارزیابیشده از سوی آنها ،ابتدا ریاضی و بعد درک مطلب زبان انگلیسی
بیشترین فراوانی پژوهشها را شامل میشدند .همچنین در میان دیگر مطالعات ارزیابیشده ،پنج سازه شامل
هوش ،علوم ،بخش شنیداری آیلتس ،آزمون خواندن فارسی و آزمون نوشتن انگلیسی وجود داشتند که هرکدام
یک پژوهش را شامل میشدند .با توجه به نتایج بررسی مطالعات ایرانی ،بهنظر میرسد این مطالعات با پیروی
از مطالعات خارجی صالحیتهای شناختی را انتخاب کردهاند .از نظر لیتون و گیرل ( )2007کاربرد مدلهای
شناختی تشخیصی باید طیف متنوعی از حیطههای مورد اندازهگیری را پوشش دهد؛ بنابراین پیشنهاد میشود
پژوهشهای آتی در این زمینه ،به سنجش طیف وسیعتری از سازهها بپردازند.
همچنین در ارزیابی مطالعات منتخب ،بهطور متوسط شش صالحیت در مطالعات درنظر گرفته شده بود و
در بیش از یکسوم مطالعات ،تعداد صالحیتها بیش از شش مورد بود؛ درحالیکه براساس بررسیهای سسومز
و هنسون ( )2018در بیشتر مطالعات در حوزة شبیهسازی از تعداد صالحیتهای کمتری استفاده شده است.
این موضوع نشاندهندة وجود شکاف میان پژوهشهای فنی و کاربردی است؛ بنابراین توصیه میشود
پژوهشگرانی که به استفاده از تعداد صالحیتهای فراوان تمایل دارند ،در بررسی اولیه از بهکارگیری مدلهای
آماری که در مطالعات شبیهسازی مبتنی بر تعداد صالحیتهای فراوان هستند ،مطمئن شوند؛ زیرا با توجه به
ماهیت مدلهای شناختی تشخیصی که با افزایش تعداد صالحیتها ،پیچیدگی مدلها (مانند افزایش طبقههای
پنهان ،فراوانی پارامترهای برآورد شده در مدل) بیشتر میشود و بحث همگرایی مدل به چالش ایجاد میشود،
در این میان بهکارگیری تعداد صالحیتهای کمتر میتواند محتاطانهتر باشد .از سوی دیگر ،ارائة یافتههای
پژوهشی برای مربیان آموزشی ،با زیادبودن تعداد صالحیتها میتواند به سردرگمی آنها و دشواری در تحلیل
یافته از سوی آنها منجر شود؛ برای نمونه در مطالعهای با شش صالحیت ،تعداد طبقههای پنهان شامل 64
طبقه شده است که شناسایی این تعداد طبقه و ارائة تصویری از احتمال تعلق آزمودنیها به هریک از آنها،
کاربرد این مدلها را محدود میکند؛ بنابراین در عمل توصیه میشود پژوهشگران در طراحی ماتریس کیو به
محدودبودن تعداد صالحیتها توجه کافی داشته باشند.
یکی دیگر از شاخصهای ارزیابیشده در مطالعات ،حجم نمونة پژوهشی بود .بهطور متوسط حجم نمونه
استفادهشده در پژوهشهای ارزیابیشده ،حدود  2500نفر بود .در این میان ،نکتة مهم اختصاص دوسوم مطالعات
به حجم نمونهای باالتر از  1000آزمودنی بود .از سوی دیگر ،کارکرد نظری این مدلها بر استفادة نتایج چنین
سنجشهایی در محیطهای آموزشی تأکید دارد که بیشتر دارای حجم نمونههای کوچکی هستند ،اما بهدلیل
اینکه بیشتر مدلهای آماری در چارچوب سنجش شناختی تشخیصی تأکید فراوانی به استفاده از حجم نمونههای
بزرگ دارند و با توجه به ورود نسبتاً جدید مدلهای آماری ناپارامتریک ،بیشتر پژوهشگران ایرانی به کاربرد
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مدلهایی که امکان استفادة نمونهای با حجم کوچک را میسر میکند ،بیتوجه بودهاند؛ بنابراین جهتگیری
نوین در پژوهشها میتواند بهدنبال شناسایی مدلهای شناختی تشخیصی متناسب با حجم نمونة کوچک و
بهکارگیری آنها در عمل باشد تا بتوان در راستای ورود این نوع سنجشها به محیطهای آموزشی واقعی گام
برداشت.
از دیگر یافتهها ،اختصاص دوسوم مطالعات ارزیابیشده به رویکرد ریتروفیت بود .این یافته با نتایج
بررسیهای عفتپناه ،بقایی و بوری ( )2019همخوانی دارد؛ بنابراین پژوهشگران باید در راستای پرهیز از
برازشنداشتن مدل با دادهها و افزایش روایی استنباطهای مبتنی بر صالحیتهای شناختی ،تأکید بیشتری در
بهکارگیری مدلهای شناختی تشخیصی از رویکرد استقرایی و طراحی آزمون بهمنظور ارائة تصویری مناسب
از ساختار صالحیتهاش شناختی داشته باشند .یکی دیگر از شاخصهای ارزیابیشده در این مطالعه ،ابعاد و
ساختار ماتریس کیو بود .در مطالعة حاضر ،فراوانی مطالعات  20سؤالی بیش از بقیه بود ،اما در یکپنجم
مطالعات ،تعداد سؤالها از  40بیشتر بود .همچنین تعداد صالحیتها از  6تا  20متغیر بود که یکسوم مطالعات،
بیش از  6صالحیت داشتند .گفتنی است طراحی مناسب ماتریس کیو میتواند به بحث روایی در مدلهای
شناختی تشخیصی کمک کند و بدتوصیفشدن ماتریس کیو بر کیفیت پارامترهای برآوردشده و دقت طبقهبندی
آزمودنیها اثرگذار باشد؛ بنابراین بهتر بود که پژوهشهای بررسیشده به ارزیابی ساختار ماتریس کیو بهمنظور
بررسی کیفیت آن بپردازند؛ درحالیکه نتایج این مطالعه نشان داد ،در بیش از یکسوم مطالعات از روشهای
کمی ا رزیابی مجدد ماتریس کیو استفاده نشده و تنها به روش کیفی اکتفا شده بود؛ بنابراین توصیه میشود
پژوهشگران در مطالعات آتی به ارزیابی کمی ماتریس کیو با استفاده از روشهای مرسوم توجه داشته باشند و
بهکمک این روش کیفیت ماتریس کیو را آزمایش کنند.
یکی دیگر از جنبههای ارزیابیشده در مطالعات حوزة سنجش شناختی تشخیصی ،شاخصهای برازش مدل
بود .مرور پژوهشهای این حوزه نشان میدهد که پژوهشگران از روشهای مختلف برازش برای ارزیابی مدل
استفاده کرده بودند .برخی پژوهشگران از شاخصهای برازش نسبی (مانند  IACو  )BICاستفاده کردند که
برازش یک مدل را در مقایسه با مدلهای دیگر نشان میدهد .عدة دیگری از شاخصهای برازش مطلق (مانند
 M2و شاخص  )HCIاستفاده کردند که نشاندهندة برازش مناسب مدل با دادهها بهطور مطلق است .بعضی
دیگر ،شاخصهای برازش سؤالمانند ( MADشاخص در همبستگیهای زوج سؤالها RMSE ،برای برآورد
پارامترهای هر سؤال) را گزارش کردند .نکتة مهم اینکه نیمی از پژوهشها گزارشی از شاخصهای برازش
مطلق مدل ارائه نکرده بودند؛ بنابراین وضعیت معناداری پارامترهای برآوردشده در آنها مشخص نبود .از آنجا
که براساس نظر راپ ،هنسون و تمپلین ( )2010معناداری پارامترهای برآوردشده میتواند تحت تأثیر برازش
مدل قرار گیرد ،در  50درصد پژوهشهای بررسیشده در این مطالعه ،معناداری پارامترهای برآوردشده با تردید
همراه است .نکتة مهم این است که بررسی شاخصهای برازش نسبی بهتنهایی کاربردی ندارد و تنها بهمنظور
مقایسة مدلها استفاده میشود؛ بنابراین پیشنهاد میشود پژوهشگران این حوزه که تنها بهدنبال مقایسة مدلها
نیستند و برای برآورد پارامترها یک مدل را انتخاب میکنند ،در بخش ارزیابی مدل ،به گزارش شاخصهای
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برازش مطلق مدل ،توجه الزم را داشته باشند.
یکی دیگر از شاخصهای بررسیشده ،ارائة نیمرخ وضعیت فردی و گروهی آزمودنیها بود که در این
مطالعه با عنوان میزان توصیف صالحیتهای شناختی در مطالعات ارزیابیشده بررسی شد .نتایج نشان میدهد
که حدود دوسوم مطالعات ،نیمرخ آزمودنیها را گزارش نکرده بودند؛ درحالیکه بهمنظور استفادة کاربردی از
یافتهها قاعدتاً باید نیمرخ تسلط به صالحیتها و نیمرخ آزمودنیها را به معلمان و متصدیان آموزشی ارائه داد
و مفیدبودن این نتایج را از دیدگاه آنها بررسی کرد .همچنین دیگر شاخص بررسیشده ،مفروضات مدلهای
آماری بود .براساس نتایج ،درصد بسیار اندکی از مطالعات تنها به گزارش دو ویژگی چندبعدیبودن و دادههای
گمشده اکتفا کرده بودند .همچنین در میان مطالعاتی که ساختار ماتریس همبستگی میان صالحیتها گزارش
شده بود ،یافتهها نشان داد که بیش از نیمی از آنها ،ضریب همبستگی  0/9یا بیشتر را داشتند .از سوی دیگر،
وجود همبستگیهای باال در ساختار ماتریس صالحیتها ،براساس دیدگاه کانینا-هابنیخت ،راپ و ویلهلم
( )2009احتماالً حاکی از تکبعدیبودن آزمون است؛ بنابراین در چنین مواردی تحلیل بعد ضرورت مییابد؛
زیرا کاربرد مدلهای شناختی تشخیصی برای آزمونهای چندبعدی است.
شاخص دیگری که در این مطالعه ارزیابی شد ،شواهد پایایی بود .یافتهها نشان میدهد که بیش از نیمی
از مطالعات هیچ گونه شواهد پایایی را در مطالعة خود گزارش نکرده بودند .ثبات برآورد طبقهبندی آزمودنی
بهمنزلة شاخصی مناسب در مدلهای شناختی تشخیصی تنها در یکسوم مطالعات گزارش شده بود و در
یکچهارم مطالعات شواهد پایایی ابزار اندازهگیری  -آلفای کرونباخ -مشاهده شد .همانطور که پیشتر مطرح
شد ،مفروضة زیربنایی این روش برآورد پایایی برای سازههایی که تکبعدی نیستند ،تضاد دارد .براساس نظر
گرین ،لیسیتز و موالیک ( )1977پیشفرض استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بهمنزلة یک شاخص همسانی
درونی بر تکبعدیبودن سازه تأکید دارد؛ بنابراین استفاده از این شاخص در مدلهای شناختی تشخیصی با
توجه به پیشفرض چندبعدیبودن سازة مورد اندازهگیری تأثیری ندارد و ضروری است مطالعات آتی در ارزیابی
شواهد پایایی ،مفروضات این نوع سنجش را مدنظر قرار داده شود.
همچنین ارائة شواهد روایی از دیگر شاخصهای ارزیابیشده بود که نتایج آن نشان داد بیشتر مطالعات ،از
شاخصهای کیفی دربارة روایی ماتریس کیو ،مانند اظهارنظر متخصصان و تفکر بلند استفاده کرده بودند ،اما
تنها نیمی از پژوهشها گزارشی از شاخص کمی روایی ماتریس کیو را مدنظر قرار داده بودند .براساس دیدگاه
راپ و تمپلین ( 2008ب) ماتریس کیو منعکسکنندة ابزار سنجش صالحیتهای شناختی افراد و عنصر اصلی
در تعیین کیفیت بازخورد تشخیصی ابزار است ،همچنین براساس یافتههای پژوهش لی ( )2016کیفیت ماتریس
کیو میتواند بر دقت پارامترهای برآوردشده اثرگذار باشد؛ بنابراین پژوهشهای آتی در این حوزه باید دربارة
ارزیابی روایی ماتریس کیو مطالعات دقیقتری انجام دهند .همچنین تنها حدود یکپنجم مطالعات از شاخص
روایی با عنوان دقت طبقهبندی استفاده کرده بودند؛ زیرا صحت طبقهبندی آزمودنیها براساس تسلطداشتن و
نداشتن مبنای تصمیمگیریها در مداخالت آموزشی است؛ بنابراین توصیه میشود پژوهشگران به ارزیابی این
شاخص بهمنظور ایجاد قابلیت اعتماد بیشتر به دادهها توجه داشته باشند .نکتة مهم این است که در مطالعة
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حاضر بررسی مطالعات شناساییشده بهصورت آنالین بود و شاید اگر بررسی حضوری اسناد موجود در
کتابخانههای دانشگاهی صورت میگرفت ،آمار بیشتری از این مطالعات بهدست میآمد.
درمجموع براساس چارچوب نظری ،نتایج حاصل از سنجش شناختی تشخیصی میتواند برای ارتقای
یادگیری دانشآموزان استفاده شود ،اما در عمل پژوهشهای ارزیابیشده در این مطالعه بهمنظور ارائة بازخورد
تشخیصی-تکوینی بهکمک گزارش خرد نیمرخ تسلط آزمودنی در صالحیتهای شناختی به معلمان پیش نرفته
است .دربارة رعایت مفروضات و ملزومات مدلهای شناختی تشخیصی مانند چندبعدیبودن سازة مورد
اندازهگیری و ارائة شواهد پایایی و روایی با کاستیهایی همراه بود؛ بنابراین پیشنهاد میشود پژوهشگران برای
وفاداری به پیشنیازها و کاربرد این مدلها در عمل بهمنظور کمک به طراحی مداخلههای آموزشی ،براساس
توصیههای زیر گام بردارند:
پس از گرداوری دادهها و پیش از برازش مدل به بررسی مفروضههای مدلهای شناختی مانند ارزیابی
دادههای گمشده و چندبعدیبودن سازة اندازهگیری بپردازند .همچنین بهمنظور اطمینان از معناداری پارامترهای
مدل شاخصهای برازش مطلق مدل در بخش یافتهها گزارش شوند .با توجه به نقش نیمرخ آزمودنیها
بهصورت فردی و گروهی برای شناسایی ضعفها و قوتهای آنها ،پژوهشگران این حوزه باید به ارائة گزارش
این بخش از تحلیل توجه ویژه داشته باشند .از آنجا که گزارش دقیق شواهد پایایی و روایی عامل مهمی در
تعیین کیفیت بازخورد تشخیصی ابزار است ،پژوهشگران باید به این مهم بهطور دقیق بپردازند .همچنین براساس
رویکرد نظری سنجش شناختی تشخیصی ،کاربست یافتهها میتواند مهمترین قوت این نوع رویکرد اندازهگیری
باشد؛ بنابراین پژوهشگران باید برای این مهم گام بردارند .طراحی مدلها نیز باید بهنحوی باشد که امکان
طراحی مداخالت مبنی بر نتایج این سنجشها میسر شود.
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